
Hyperlink
De Vlaamse zoogdierdeskundige Dirk Criel bespreekt op

geheel eigen wijze websites over zoogdieren.

Thema

Bijzondere schuilplaatsen voor

vleermuizen

Om aan te tonen dat gekke ideeën niet al-

leen van deze tijd zijn, ging ik te rade bij de

Amerikaanse gereformeerde kerk. U ziet

dat ik niets schuw. Op hun website kan

men kennismaken met de ideeën van een

zekere Campbell - zaliger - die met de

steun van vleermuizen tegen malaria

streed (3). In ruil voor hun inzet bood hij

hen de nodige onderkomens aan, in de

vorm van heuse vleermuistorens. Dat ge-

beurde uiteraard niet geheel belangeloos,

want het leverde hem nevenbij een aardige

bijverdienste op door de verkoop van guano

- vleermuizenuitwerpselen - die als mest-

stof diende. Je kunt zijn ervaringen nale-

zen in het boek 'Bats, Mosquitoes and

dollars' dat dank zij onze vrienden van

Google en Whale digitaal te raadplegen is

0. Maar ook dichter bij huis leefde een

verhelderde geest: die luisterde naar de

naam Eugène Dubois. Hij liet zich door

voornoemde inspireren en bouwde op zijn

landgoed 'de Bedelaar', in het Zuid-Lim-

burgse Leudal, een drie verdiepingen tel-

lende stenen toren als verblijfplaats voor

uilen en vleermuizen ®. De uilen dienden

de knaagdieren klein te krijgen en de

vleermuizen de insecten in te tomen. Of

dat daadwerkelijk lukte, weet ik niet.

Het zijn echter niet de nieuwe concepten

die in de toekomst het verschil uitmaken.

Er zijn op het internet tal van voorbeelden

terug te vinden waarbij bestaande gebou-

wen zoals een elektriciteitscabine ® of

een oud flatgebouw @ op inventieve wijze

een bijzondere herbestemming krijgen

voor vleermuizen. Het lijstje is oneindig.

Nog meer ideeën kun je opsnuiven bij twee

oudjes in het Duitse Lüneburg ®, maar je

hoeft niet oud te zijn om te leren. Mocht je

nog andere vernieuwende constructies

kennen dan zijn die welkom op de Zoog-

dierredactie.

® www.bathouseproject.org

@ www.flickr.com/search/?q=bat+

house&m=text

@ www.reformation.org/campbell.html

0 http://books.google.be

en www.whale.to/a/campprefhtml

@ www.leumolen.nl/Bedelaar.htm

® www.bund-naturschutz-passau.de/

html/fledermausturm.html

@ www.nabu-obertshausen.de/Merkbla-

etter/Rettung%20fuer%20die%20Kolo-

nie%20vom%20Grosen%20Mausohrpdf

@ www.fledermaus-winterquartler-bau.de

Websites

Site Zoogdierenbescherming

Het kon niet uitblijven. Als je al sedert de

eeuwwisseling over zoogdierenwebsites

schrijft en er ettelijke duizendenachter de

kiezen hebt, dan wil je er vroeg of laat ook

zelf eentje maken, al was het maar om

eens zelf kritiek te slikken. De 'website

Zoogdierenbescherming' is er eentje van

eigen hand en beoogt informatie te ver-

strekken en uit te wisselen over alles wat

concreet met de bescherming en het be-

heer van zoogdieren te maken heeft®.

Het is een portaalwebsite oftewel een weg-

wijzer naar diverse kennisbronnen op het

internet. De website is van oorsprong Ne-

derlandstalig, maar werd eveneens volle-

dig naar het Engels vertaald. De inhoud is

in beide gevallen meertalig; daarbij komen

de meest uiteenlopende talen aan bod,

maar vooral Nederlands, Engels, Frans en

Duits. Het doel van de website is informa-

tie te vergaren en beschikbaar te stellen

over methoden en technieken voor de be-

scherming van zoogdieren en te verwijzen

naar concrete beschermingsacties. Dit be-

tekent dat je er enkel informatie terugvindt

over beschermingsmaatregelen, beheer-

voorstellen en actieplannen voor zoogdie-

Een mens is nooit te oud

om te leren. Terwijl de meesten van ons

gretig prutsen aan de verfijning van be-

staande typen van vleermuiskasten, geven

sommige vleermuisbeschermers hun fan-

tasie de vrije loop. Het internet biedt hen

een forum en wie weet groeit daaruit wel

een geheel nieuw concept dat een decen-

nium later wederom gemeengoed wordt.

Het 'Bat house project' nodigt uitvinders

en creatievelingen alvast uit om een origi-
neel idee uit te werken om de vleermuizen

in Londen een nieuwonderkomen te geven

1. Het geheel draait om de constructie

van diervriendelijke gebouwen en daarin

staan vleermuizen centraal. Het winnend

concept wordt ook daadwerkelijk gebouwd.
De winnaar is inmiddels bekend, maar ik

hou de verrassing voor u achter. Het is niet

alleen origineel, maar tegelijk ook een

kunstwerk. Op dezelfde site kun je even-

eens bekijken wat er nog meer aan de cre-

atieve geesten ontsproot.

De website Flickr - en ik excuseer me voor

het woordgebruik - toont eveneens een

reeks uitzonderlijke ideeën voor vleer-

muiswoningen 2. Een beetje "weird" zou

ik zeggen maar dat heb je nu eenmaal met

die Amerikanen. Het beperkt zich jammer

genoegtot fotootjes kijken, maar dat is nu

eenmaal het doel van deze fotodelende

website.
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ren. De informatie wordt zowel gegroe-

peerd per orde, familie en soort, als per

thema. Voor informatie over de biologie en

ecologie van soorten moet u op andere

websites zijn. Slechts bij uitzondering

wordt van deze regel afgeweken.

Het is geenszins de bedoeling om zelf in-

formatie aan te leveren, maar enkel om als

draaischijf te fungeren. Dit wil zeggen dat

de inhoud van de website geheel wordt be-

paald door de kwaliteit en kwantiteit van

de informatie die elders - doorgaans op

andere websites - aanwezig is of door de

sitebezoekers wordt aangeleverd.

De gebruikers vinden op de website ook

een brede waaier aan digitale nieuwsbrie-

ven, contactadressen van nationale zoog-

dierenverenigingen. koopadressen voor

materialen, links naar discussieforums,

congresverslagen, aankondigingen van in-

ternationalestudiedagen en nog veel meer.

Gelijk zijn enkele thematische pagina’s

voorzien die bepaalde beschermingson-

derwerpen verder uitdiepen. Ze bundelen

informatie die verspreid zit over het inter-

net en die op de pagina netjes op een rijtje

worden gezet.

Tenslotte kunnen gebruikers ook zelf dis-

cussiedocumenten en ideeën posten en

hun ervaringen voorleggen aan andere

geïnteresseerden. Later zal ook een vol-

waardig eigen discussieforum aan de web-

site worden toegevoegd.

@ www.zoogdierenbescherming.org

Digitale

publicaties

Hermine in Zwitserland Een inte-

ressante thesis over het landschapsge-
bruik van de hermelijn in Zwitserland ®.

Dergelijk onderzoek is zeldzaam en

daarom alleen al het noemen waard. Het

onderzoeksgebied vormt een mozaïek van

habitats in een overwegend door landbouw

gevormd landschap. Dertien hermelijnen

werden gezenderd en dat leverde heel wat

gegevens op. De studie vult eerder onder-

zoek aan, dat in de jaren 70 en '80 in de-

zelfde regio is verricht.

® http-.//doc.rem.ch/lm.php?url= 1000,40,

4,200702121U239-YRAhese_VogelC.pdf

Na de katten, de honden In de vo-

rige hyperlink 1-2008waren katten de ge-

beten hond, maar nu zijn de honden van de

kat gebeten ®. Om niet weer in ongenade

te vallen bij mijn vrienden dierenliefheb-

bers schuif ik de Zwarte Piet door naar het

Zwitserse SFPNP. Deze overheidsinstantie

ligt aan de basis van het digitaal dossier

dat deze bijtgrage viervoeters in een ge-

heel ander daglicht stelt. Alhoewel, het zijn

vooral de baasjes die zich misdragen. Een

hond manieren bijbrengen is immers een

stuk gemakkelijker dan een poes. Hoe het

moet of kan, kom je in deze publicatie te

weten.

® http://etat.geneve.ch/dt/SilverpeasWeb-
FileServer/ETUDE_CHIEN.pdf?Componen-

tld=kmelia240&SourceFile=/ 7 94 94895253

7.pdf&MimeType=application/pdf&Direc-

te ry=Attachmen t/lmages/&lo gical-

Name=ETUDE%20CHIEN.pdf

Surf ook even

naar...

Wat een naam Heb je je ook al afge-

vraagd waar zoogdiersoorten hun naam

vandaan halen? Niet zo moeilijk te beant-

woorden lijkt me, want meestal weet men

het niet. Duidelijk anders is dat met de

verschillende dialectnamen, al is de uitleg

op deze website niet altijd overtuigend ®.

Aanvullingen zijn mogelijk. De Vlaamse

naamgeving "muishond" voor een wezel

verwijst naar het jachtgedrag van een

hond, zoals deze site duidelijk stelt, maar

evenzeer naar het keffend geluid van dit

kleinood. Misschien leuk om zelf wat aan-

vullingen naar de auteur door te sturen.

® http://home.iae.nl/users/hjts/ZOOGDIE-

REN.htm

Dood doet leven Mogelijk ben ik niet

de eerste die jou op deze site over leven en

dood attendeert Deze uitzonderlijke

website kreeg immers reeds veel aandacht

in de pers. Om zeker te zijn dat hij je niet

ontgaat, krijgt ie van Zoogdier een eervolle

vermelding. De bedenkers van de website -

ARK Natuurontwikkeling en Staatsbosbe-

heer - willen mensen vertrouwd maken

met dode dieren in de natuur. Daarbij

wordt geen middel onbenut gelaten. Met

live beelden van een kadaverplek kan men

met tussenpozen allerlei dieren aan de dis

observeren. De meest interessante worden

in een beeldarchief opgeslagen, waardoor

je tijdens het eten niets hoeft te missen.

® www.dooddoetleven.nl

Franse zwijnen Als uitsmijter zoeken

we de Franse voorsteden op. Wie dacht dat

daar alleen enkele mistevreden stedelin-

gen de boel overhoopgooien, heeft het le-

lijk mis. Sinds kort maken echte wilde

zwijnen er de boel onveilig. De gefilmde

bewijzen vindt u op de website van het de

Franse televisiezenderTF1. Je vindt ze het

gemakkelijkst via de zoekfunctie ®.

® http://recherche.tf1.fr/recherche/resul-

tats/?site=tfl&query=sar\gUer
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